
UCHWAŁA NR XIX/149/2020
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XV/115/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji oraz ustalenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 6k ust. 4a, art. 6l, art. 6m ust. 1b, 6n ust. 1 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 października 2019r 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów 
i miejsca składania deklaracji oraz ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i nadaje mu się treść według załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która zawiera dane niezbędne do określenia 
miesięcznej lub rocznej wysokości zobowiązania za daną nieruchomość. Wzór deklaracji zgodnie z art. 6m pkt 1b 
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r określa Rada Gminy. Rada Gminy 
w drodze uchwały zwalnia także w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
w kompostowniku przydomowym. W związku z powyższym we wzorze deklaracji dookreślono podmioty, którym 
przysługuje ulga związana z korzystaniem z przydomowego kompostownika. 
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: 

 

Składający:  

 

 

 

 

 

 

Termin składania: 

 

 

 

 

 

Miejsce składania 

deklaracji: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn.zm.) 

 

Właściciel nieruchomości zamieszkałej i  częściowo zamieszkałej położonej na terenie gminy Głuszyca, przez którego 

rozumie się także , współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali, 

obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię 

mieszkaniową. 

 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Gminy Głuszyca deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel 

jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany. 

 

Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, Biuro Obsługi Klienta 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Burmistrz  Głuszycy 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji 

(zaznaczyć właściwe) 

□ Pierwsza deklaracja           

 

□ Korekta deklaracji 

Data zaistnienia zmiany 

(dzień-miesiąc-rok) 

__-__-____ 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
*- dotyczy osób fizycznych       **- dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi 

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwe): 

□ Właściciel 

□ Współwłaściciel 

□ Użytkownik wieczysty 

□ Jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

□ Inny podmiot 

Imię i nazwisko*/ Nazwa pełna ** 

 

 

 

Imię ojca * 

 

 

Imię matki * 

 

Numer : PESEL */ NIP ** 

 

Telefon / adres email składającego deklarację( wypełnienie nie jest obowiązkowe) 

 

ADRES */ ADRES SIEDZIBY ** 

Kraj  

 

 

Województwo Powiat 

 

Gmina  

 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy  Poczta 

D. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwe) 
 

□ zamieszkała 

 

□ niezamieszkała 

 

□ w części zamieszkała 
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA (powstają odpady 

komunalne) 
ULICA; 

 

 

NR DOMU/ NR LOKALU: 

 

-----------     /    --------------- 
Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów ( nr działki wraz z nazwą obrębu 

geodezyjnego- należy wypełnić w przypadku braku adresu) 
 

F. DOTYCZY WŁAŚCICIELA ZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI 

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: 
Nr 

lokalu 

Liczba 

mieszkańców 

Nr 

lokalu 

Liczba 

mieszkańców 

Nr 

lokalu 

Liczba 

mieszkańców 

Nr 

lokalu 

Liczba 

mieszkańców 

Nr 

lokalu 

Liczba 

mieszkańców 

          

          

          

          
 

2. Sposób zbierania i zagospodarowania bioodpadów: 
 

□ Posiadam przydomowy kompostownik (ulga w opłatach w wysokości 10 % dot. tylko domków 

jednorodzinnych) 

 

□ Nie posiadam przydomowego kompostownika 

 

3. Wysokość opłaty wynosi 
 

……………………………………..zł/miesięcznie za część zamieszkałą nieruchomości 

G.  DOTYCZY WŁAŚCICIELA NIEZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI 

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady 

gromadzone są w następujących pojemnikach (wypełnić właściwe pole): 

 
 

Pojemność 

pojemnika 

Stawka opłaty zbiórka 

odpadów selektywna 
Liczba 

pojemników 

Kwota opłaty  

 

1. 2. 3. 4. 

60 L   ………….zł/miesięcznie 

120 L   ………….zł/miesięcznie 

240 L   ………….zł/miesięcznie 

_____ L   ………….zł/miesięcznie 

2. Wysokość opłaty wynosi 
 

……………………………………..zł/miesięcznie za część niezamieszkałej nieruchomości 

H. ŁĄCZNA NALEŻNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

(suma pola F3+G2) 

 

………………………………………………..zł/ miesięcznie 

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ: 
 Pouczenie :niniejszej deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2018 r., poz.1314 ). 

 Data (dzień –miesiąc – rok ) 

 

 ____-____-________ 

 

Podpis składającego deklarację lub osoby reprezentującej składającego deklarację 

 

 

(czytelny podpis składającego deklarację ) 

Termin wpłaty do 10- go dnia każdego miesiąca. 

J. ADNOTACJE URZĘDOWE 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO), informujemy że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Z Administratorem 

można skontaktować się pod nr tel. +48 74 84 56 344, poprzez adres e-mail: sekretariat@gluszyca.pl oraz bok@gluszyca.pl lub pisemnie na adres 

siedziby.  

2. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzegania zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: 

email: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl   

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest obowiązek utrzymania czystości i porządku w gminie.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa 

z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa.  

5. Odbiorcą danych osobowych są: pracownicy Urzędu Miejskiego w Głuszycy, podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, 

kurierzy, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP, podmioty serwerów poczty 

elektronicznej), bank obsługujący gminę, podmioty współpracujące z gminą na podstawie umów powierzenia, w szczególności: operator systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, firmy prawnicze, informatyczne.  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

7. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/ Pana danych, prawo żądania ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania,  

w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa. W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych.  

8. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie uniemożliwienie organowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku i będzie skutkowało wszczęciem z urzędu postępowania 

podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 
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